
30. LET DELOVANJA KINOLOŠKEGA DRUŠTVA GROSUPLJE 

 

Minilo je kar nekaj časa, ko smo objavili članek  v občinskem časopisu, zgodilo 
pa se je toliko zanimivih dogodkov  v in okoli Kinološkega društva Grosuplje. 

Naj povem, da smo v lanskem letu praznovali 30. obletnico obstoja in delovanja 
našega društva, kjer smo se spomnili na nekatere najbolj zaslužne člane našega 
društva in jim podelili priznanje. Dogodka so se poleg članov društva, ter 
simpatizerjev udeležili tudi župan občine Grosuplje gospod mag. Peter Verlič, 
predsednik Kinološke zveze Slovenije gospod Egon Dolenc predsednik občinske 
uprave občine Grosuplje gospod Dušan Hočevar itd., torej ljudje, ki se zavedajo, 
kako velik pečat je pustilo naše društvo v občini Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Škofljica, ter širše, saj imamo v naših tečajih praktično ljudi iz vse Slovenije. 

Danes društvo šteje preko 100 aktivnih članov, skupno pa smo izšolali preko 
6300 psov. Smo pridružena članica FCI, Svetovne kinološke zveze za katere 
izpolnjujemo vse pogoje, to pa pomeni, da imamo vrhunsko usposobljen 
strokovni kader, poligon, ter ostale materialne pogoje. Pokrivamo praktično vse 
tečaje za mlade pse, Rally Obedience, IPO (iskanje, poslušnost, obramba), 
sledenje, ter tudi novo zvrst Obedience. Z vsakim opravljenim tečajem 
garantiramo z svojim znanjem, psu pa izdamo delovno knjižico, kamor se 
vpisujejo vsi uradno opravljeni izpiti ali dosežki na različnih tekmovanjih, ki 
veljajo po celem svetu. Si predstavljate, da hodite v srednjo šolo ali opravljate 
izpit na fakulteti, na koncu pa vam ne izdajo spričevala o uspešno opravljeni 
srednji šoli ali ne vpišejo izpita v indeks. Na žalost se ravno to dogaja pri šolanju 
psov, ko nam različna društva ali posamezniki nudijo tečaje, ki pa nimajo na 
koncu epiloga in obiskovalci teh tečajev običajno končajo z doma sprintanim 
potrdilom v roki brez  veljave ali pa tudi to ne. 

Pokrivamo vse starostne kategorije psov, tako lahko z šolanjem pričnete pri nas 
že z dva meseca starim kužkom, ko ga vpišete v malo šolo. Odlično smo se 
prilagodili današnjemu hitremu življenjskemu tempu, saj vpisujemo v tečaje 
skozi vse leto in se po potrebi dogovarjamo z lastniki psov individualno glede na 
čas in želje, ki ga imajo na razpolago. Jasno je tudi, da šolamo praktično vse 
vrste pasem psov in tukaj delamo prave male čudeže, ko nekatere pasme, ki so 
manj dovzetne za posamezne vaje ali discipline pripeljemo do naravnost 
zavidljivega znanja. Vsak lastnik psa si želi, da bi lahko gledal ponosno na 
svojega psa, na njegovo obnašanje v specifičnih situacijah, ko smo na sprehodu 
ali kje drugje, ter, da ljudje ne občudujejo le njegov zunanji videz, ampak tudi 
njegove reakcije in splošno obnašanje, da pes pride do lastnika, ko ga ta pokliče 



itd. Na srečo se zavest ljudi glede šolanja psov povečuje , saj se vse več 
lastnikov pasjih prijateljev zaveda, da se z nakupom psa proces šolanja in 
socializacije šele začenja.  

V Kinološkem društvu Grosuplje vas vabimo, da se nam na tej poti pridružite in 
omogočite svojemu psu kar najbolj optimalen razvoj, sami pa v društvu najdete 
prijatelje, s katerimi lahko postanete nerazdružljivi. Saj veste, kako pravijo, da 
imata dva lastnika psov temo za razgovor, ure in ure. 

 

                                                                           Edvard Vrenčur 
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Tekst pod fotografijo: Pes dokazano pozitivno  vpliva  na družinske  odnose, saj 
je kot neke vrste terapevt 


